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Innledning  
Kommunedelplan for klima, energi og miljø skal legges til grunn for kommunens klima- og energi 
arbeid. Tiltaksdelen er satt opp for å nå kommunens hovedmål og delmål.  
 
Det kreves tverrsektorielt arbeid i hele kommunen for å nå målene. Gjennomføring av tiltaksdelen 
forutsetter prioritering i økonomiplan og handlingsprogram. De prioriterte tiltakene fra tiltaksdelen 
må innarbeides i virksomhetsplanen til ansvarlige virksomheter. Tiltaksdelen skal være dynamisk, 
og behov for rullering vurderes annet hvert år.  
 
Tiltakene er basert på tiltak i høringsforslag til regionalplan for klima og energi i Akershus og 
gjeldene energi og klimaplan 2011-2020. Tiltakene er tilpasset lokale forhold og endringer siden 
vedtak av gjeldene plan. Tiltakene under temaområde klimatilpasning er utarbeidet med 
bakgrunn i lignede planarbeider, siden klimatilpasning ikke inngår som tema i gjeldene energi og 
klimaplan eller i regional plan for klima og energi i Akershus.  
 
Prioritering av tiltak er foretatt på bakgrunn av tiltakenes kostnad (meget forenklet anslått) og 
effekt på klimagassutslipp.   
 
Tiltakene er fordelt på de sentrale temaene: 

 Areal og transport 
 Kommunal drift 
 Landbruk 
 Forbruk og avfallshåndtering 
 Klimatilpassing 

 
Ansvar og delansvar for oppfølging av ulike tema er i all hovedsak lagt til Nes kommune. I tillegg 
er enkelte eksterne aktører tillagt delansvar for tiltak som SVV, KanMer, Akershus energi, ØRIK 
og private organisasjoner. Forslagene er pr mai 2018 ikke forankret hos disse. 

   

1. Tiltaksdel  
Overordnet mål for Nes kommunes arbeid med klima og energi:  
 Nes kommunes totale klimagassutslipp skal reduseres med 60 % i forhold til 2009-nivået 

innen 2030. 
 Hensynet til energi, klima og klimatilpassing skal være sentrale premisser i fremtidige 

kommuneplaner og andre plandokumenter. 

Areal og transport  
Delmål 
 Transportbehovet til innbyggerne skal reduseres. 
 Andelen som reiser kollektivt, sykkel og gange i kommunen skal økes. 

 
Tiltak  Prioritet 

Klimagassutslipp må vurderes ved valg utbyggingsstruktur i kommuneplanens arealdel. 
Utbyggingsstruktur bør stimulere til økt bruk av kollektivt, sykkel og gange for å 
begrense bruken av privat biltransport.  

H 

Planlegge for gode og sammenhengende gang og sykkelveger i og mellom de største 
tettstedene i kommunen.  

H 

Opparbeide planlagte gang- og sykkelveger H 
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Sette krav i reguleringsplaner til at det anlegges lademuligheter for elbil og elsykler på 
minst 10 % av alle parkeringsplasser.  

H 

Etablere lademuligheter for elbil og elsykler i tilknytning til kommunale bygg H 

Utnytte vannbåren varme basert på klimavennlig energikilde der det er mulig i nye 
bebyggelse. 

H 

Vurdere behovet for justering av konsesjonsområdet for fjernvarme på Årnes. M 

 

Landbruk 
Delmål 
 Stimulere til økt oppslutning om klima- og miljøtiltak i landbruket. 
 
Tiltak  Prioritet 

Styrke klimarådgivning til landbruket og bistå i planlegging av klimatiltak. M 

Nes kommune skal aktivt informere om miljøprogram og støtteordninger for landbruket H 

Nes kommune skal informere om tiltak for økt binding av CO2 i skog.  H 

Nydyrking og nedbygging av myr skal unngås. Gi informasjon om restaurering av 
myrer. 

H 

 

Kommunal drift 
Delmål 
 Nes kommune skal redusere det totale energibruk per m2 i egne bygg med 40 % innen 2030 i 

forhold til 2009. 
 
Tiltak  Prioritet 

Øke andelen kommunale byggeprosjekter som er forbilder for klimavennlig 
bygging/bygg. Passivhus-standard vurderes for alle kommunale nybygg. 

H 

Legge til rette for bruk av tre som byggemateriale, sol som energikilde og gjenbruk av 
materialer i nye kommunale byggeprosjekter. 

H 

Kommunen gjennomfører tiltak for sentral driftsstyring av energiforbruk ved 
rehabilitering av kommunale bygg og anlegg. 

H 

Minimum en kommunal virksomhet miljøsertifiseres. H 

Tilrettelegge for videomøter og streaming av seminar for å redusere behovet for 
jobbreiser. 

H 

Innlemme læringsaktiviteter som omhandler klima- og energi i barne- og 
ungdomskolen. 

H 

Ta i bruk bibliotek som forum for debatt, diskusjon og informasjon om klima og energi.  M 

Gjennomføre kampanjer i sosiale medier og offentlige rom om bærekraftig forbruk, 
delingskultur og reduksjon av klimagasser 

H 
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Forbruk og avfallshåndtering 
Delmål 
 Utslipp fra avfallsdeponier skal reduseres med 40 % innen 2030 i forhold til 2009. 
 Andelen av deling og gjenbruk skal ha økt innen 2030 
 
Tiltak  Priorit

et 
Stille krav om innkjøp av utslippsfrie, alternativt fossilfrie, kjøretøy og transporttjenester. 
Innkjøp av kjøretøy drevet av biogass vurderes. 

H 

Innføre krav om avfallshåndtering og energistyring i offentlige kontrakter.  H 

Øke bestillerkompetanse på produkter som er gjenvinnbare, har lang levetid og kan 
gjenbrukes. 

H 

Tilrettelegge for mulig etablering av fyllestasjon for biogass. M 

Arbeide for økt andel av kortreiste varer i kommunens drift. H 

Redusere metangasslekkasje fra avfallsdeponiet. H 

Vurdere muligheten for biogassproduksjon av slam fra kommunens renseanlegg. H 

Tilrettelegge for økt sorteringsgrad av husholdningsavfall.  M 

Etablere gjenbruksstasjon for byggematerialer.  M 

 

Klimatilpasning  
Delmål 
 Nes kommune skal redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser eller kriser oppstår 

på grunn av klimaendringer, samt redusere konsekvensene av slike hendelser.  
 
 
Tiltak  Priorit

et 
Mulige hendelser forårsaket av klimaendringer og naturhendelser skal vurderes inn i 
kommunens beredskapsplaner på bakgrunn av kommunens overordnete ROS-
analyse. 

H 

Hensynet til klimaendringer skal inkluderes i all relevant planlegging (kommuneplan, 
reguleringsplaner osv). 

H 

Eksisterende flomveger i terrenget skal bevares og ved behov skal det avsettes areal 
for nye flomveger. 

H 

Bekkelukkinger bør unngås. Muligheten for å gjenåpne bekkelukkinger skal vurderes 
ved større tiltak over eldre bekkelukkinger. 

M 


